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 ة.الطبع ال، تختلف

 أجمعين.على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم "

 :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 

ُ الهِذي َخَلَقُكم  }تعالى:  قوله ِرِكيَن َوَأنهُه  {َّللاه ِتَجاِج َعَلى ال ُمش  َكََلُم ِإَلى اِِلح  ِتَداٌء َوَخَبٌر. َوَعاَد ال  اب 
َهاِم:  ِتف  ِيي. ُثمه َقاَل َعَلى ِجَهِة اِِلس  ُمِميُت ال ُمح  َعُل ِمن  }ال َخاِلُق الرهاِزُق ال   َهل  ِمن  ُشَركاِئُكم  َمن  َيف 

ء   اِحَبِة واْلوِلد بقوله الحق: ِل يفعل. ُثمه  {ذِلُكم  ِمن  َشي  َداِد َوالصه َض  َداِد َواْل  َن  َسُه َعِن اْل   َنزهَه َنف 
ِرُكونَ } حاَنُه َوَتعالى َعمها ُيش   الشركاُء.."َوَأَضاَف  {ُسب 

 الشركاَء.

ِلَهِة والشركاء، ويجعلو"وأضاف  ِهم  ِْلَنهُهم  َكاُنوا ُيَسمُّوَنُهم  ِباْل  َرَكاَء ِإَلي    "ن لهم من أموالهم.الشُّ

 .لهم على حد زعمهم وإال فليس هلل شريك ءيعني على حد زعمهم هم شركا

ُلُه َتَعاَلى: " رِ }َقو  َبرِ  َوال َبح  ِر،  {َظَهَر ال َفساُد ِفي ال  َبرِ  َوال َبح  َفَساِد َوال  ُعَلَماُء ِفي َمع َنى ال  َتَلَف ال  اخ 
ِرَمُة َوُمجَ  ُن َعبهاس  َوِعك  َفَساِد. َوَقاَل اب  َظُم ال  ُك، َوُهَو َأع  ر  َفَساُد الشِ  : ال  يُّ دِ  اِهٌد: َفَقاَل َقَتاَدُة َوالسُّ

ِن آَدَم َأَخاُه، َقاِبيلُ  ُل اب  َبرِ  َقت  َمِلِك الهِذي َكاَن يَ  َفَساُد ال  ِر ِبال  أ ُخُذ ُكله َسِفيَنة  َقَتَل َهاِبيَل. َوِفي ال َبح 
ًبا ُط َوِقلهُة ا َغص  َفَساُد ال َقح  َبَرَكةِ َوِقيَل: ال  ُن َعبهاس   لنهَباِت َوَذَهاُب ال  ُوُه َقاَل اب  رضي هللا - َوَنح 
َبَرَكِة  -عنهما َصاُن ال  َسُن َما ِقيَل ِفي َقاَل: ُهَو ُنق  اُس: َوُهَو َأح  ِعَباِد َكي  َيُتوُبوا. َقاَل النهحه َماِل ال  ِبَأع 
َيِة.  "اْل 

ألنه أجمع وأما البقية فهي عبارة عن أمثلة كلها تندرج في اآلية هي وغيرها مما يندرج في عموم 
 النص. جزء وفرد من أفراد ما يشملهاآلية السلف يفسرون أحيانا بالمثال الذي هو 
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ُه " ًضا:َوَعن  ِقَطاعُ  َأنه  َأي  ِر ان  َفَساَد ِفي ال َبح  ِدِه ِبُذُنوِب َبِني آَدمَ  ال  َمَطُر  َصي  َوَقاَل َعِطيهُة: َفِإَذا َقله ال 
: ِإَذا ُمِطَرِت ال ُن َعبهاس  ِر. َوَقاَل اب  يهاُدوَن، َوَعِمَيت  َدَوابُّ ال َبح  َفَق الصه َدُه، َوَأخ  ُص ِعن  َماُء َقله ال َغو  سه

َماِء فَ  ِر، َفَما َوَقَع ِفيَها ِمَن السه َداُف ِفي ال َبح  َص  َعاِر َتَفتهَحِت اْل  َس  َفَساُد َكَساُد اْل  ُلٌؤ َوِقيَل: ال  ُهَو ُلؤ 
َعَمُل َماِنًعا مِ  ِبيِل َوالظُّل ُم، َأي  َصاَر َهَذا ال  َمَعاِصي َوَقط ُع السه َفَساُد ال  َمَعاِش. َوِقيَل: ال  َن َوِقلهُة ال 

ِعَماَراِت َوالتِ َجاَراِت، َوال َمع َنى ُكلُُّه ُمَتَقارِ  ِع َوال  ر   "ٌب.الزه

ال خالف بين هذه األقوال ألن كلها تندرج في عموم اآلية وإذا قيل المراد بالفساد المعاصي 
بسبب ما كسبت  السيئر من الحسن إلى ما طرأ عليها من تغي   {ظهر الفساد في البر والبحر}

 .أيدي الناس من معاصي من الشرك فما دونه

ُر ُهَما ال َمع ُروَفانِ " ُهوَراِن ِفي اللَُّغةِ َوال َبرُّ َوال َبح  َد النهاِس، َِل َما َقاَلُه َبع ُض ال عُ   ال َمش  اِد: َأنه به َوِعن 
َقل ِب. َوِقيَل: ال َبرَما َعَلى اللِ َساِن َوَخَفاِء َما  ال َبره اللسان، والبحر القلب، لظهور َفَياِفي، ِفي ال  : ال 

ر ِرَمُة. َوال  َوال َبح  َعُموِد، : ال ُقَرى، َقاَلُه ِعك  َبرُّ َأه ُل ال  ِبَحاَر. َوَقاَل َقَتاَدُة: ال  َصاَر ال  َم  َعَرُب ُتَسمِ ي اْل 
بَ  يفِ َوال  ُر َأه ُل ال ُقَرى َوالرِ  ُمُدِن َوال ُقَرى  ح  : ِإنه ال َبره َما َكاَن ِمَن ال  ُن َعبهاس  ، َوَقاَل اب  ر  ِر َنه  َعَلى َغي 

ر َية   َوال َبح  ُرُكم  َهَذا، َوَلِكن  ُكلُّ َقر  ، َوَقاَلُه ُمَجاِهٌد، َقاَل: َأَما َوَّللاهِ َما ُهَو َبح  ر  َما َكاَن َعَلى َشطِ  َنه 
رٌ  اُس، َقاَل: ِفي َمع َناهِ َوَقاَل َمع َناُه ا َعَلى َماء  َجار  َفِهَي َبح    قوِلن."لنهحه

 معناُه.

َبَواِدي َوُقَراَها، َوِفي البحر أي دما: ظهر الجَقو َِلِن: أحده "قال في معناهُ  ، َأي  ِفي ال  َبرِ  ب ِفي ال 
َيةَ } في مدن البحر، مثل َقر  َئِل ال  ع ِر.82]يوسف:  {َوس  ِث َوَغََلُء السِ  َغي   "[. َأي  َظَهَر ِقلهُة ال 

 التي يغطيهاهو بر والبحر المراد بهما األرض فتأويل البحر بما جاوره الذي يجاوره من البر 
ال و غيرهما وظهور الفساد فيه أو نهرا أو خليجا أ اكان بحر  سواء ر الماء ما يغطيه الماء هو البح

 لئآلالو فيه من الدرر  قتناص ماالأنه ممكن يظهر الفساد فيه بموت ما فيه وعدم التوفيق  كش
 ا.واألصداف وغيره

المدينة  فيوالصحابة  -وسلمهللا عليه  ىصل-النبي عسمأقول يا شيخ الوجبة التي  طالب:
ما  «إنا وجدناه بحرا» معرفة هذا الصوت فقال إلى -وسلمهللا عليه  صلى-النبي  فهرع

 ؟«وجدناه بحرا اإن»ـالمقصود ب

 ماذا؟



 (004ورة الروم)س-تفسري القرطيب 

 في الحديث. «إنا وجدناه بحرا»طالب: 

 .إنا وجدناه بحرا هي من الجهة الغربية التي هي جهة البحر

ِدي النهاِس ِلُيِذيَقُهم  َبع َض }قوله تعالى: " َأي  ِعَقاَب َبع ِض" الهِذي َعِمُلوا" ُثمه ُحِذَف.  {ِبما َكَسَبت  َأي 
ُل  َقو  َخرُ َوال  َحِقيَقِة،  َأنههُ  اْل  َفَساُد َعَلى ال  ِم، َفَهَذا ُهَو ال  ِبيِل َوالظُّل  َمَعاِصي ِمن  َقط ِع السه َظَهَرِت ال 

ُل َمَجازٌ  َوه ِه َما َبع َدُه،  َواْل  ِتَصاٌر َدله َعَلي  ٌف َواخ  َكََلِم َحذ  ِإِله َأنهُه َعَلى ال َجَواِب الثهاِني، َفَيُكوُن ِفي ال 
َلى ِسع َرُهم   َث َوَأغ  َغي  ُهَما ال  ُ َعن  ِر َفَحَبَس َّللاه َبرِ  َوال َبح  َمَعاِصي ِفي ال   َوَيُكوُن ال َمع َنى: َظَهَرِت ال 

ِجُعونَ } ِعَقاَب َبع ِض الهِذي َعِمُلوا.ِلُيِذيَقُهم   َبع َض الهِذي } َلَعلهُهم  َيُتوُبوَن َوَقاَل:أي:  {َلَعلهُهم  َير 
ُن َعبهاس  ِبالنُّوِن، َوهِ  {َعِمُلوا َياِء. َوَقَرَأ اب  " ِبال  ِقَراَءُة" ِلُيِذيَقُهم  ِخَرِة َوال  َي ِْلَنه ُمع َظَم ال َجَزاِء ِفي اْل 

ُبل  َوَيع ُقوَب َعَلى التهع ِظيِم، َأي  ُنِذيَقُهم  عقوبة بعض ما عملوا.ِقَرا ِصن  َوُقن  ِن ُمَحي  َلِميِ  َواب   "َءُة السُّ
 

–قال بعض الذي عملوا قال المؤلف ألن معظم الجزاء في اآلخرة ومن المعاصي ما يعفو هللا 
 .وهذا كثير ويعفو عن كثير ومنها ما يؤجل ومنها ما ُيعجل ومنها ما ُيعفى عنه عنها -وعالجل 

 أكثر القوارب الضخمة هذه فيها خمور فيها مراقص.. الواقع...هذا في  يدخلطالب: ما 

ر فشمل البحر وفي عصرنا بن آدم تعدى شره البان أظهور الفساد في البر والبحر يعني  نعم
فسادا ذريعا ولم يكفهم البر من الشرور إذا ركبه بنو آدم أفسدوا فيه إ فيهشمل الجو أيضا الجو 

 .يتقلبون فيه بل تعدى شرهم البر والبحر الذي

ُلُه َتَعاَلى: " ضِ }َقو  َر  َتِبُروا ِبَمن   {ُقل  ِسيُروا ِفي اْل  ِض ِلَيع  َر  َأي  ُقل  َلُهم  َيا ُمَحمهُد ِسيُروا ِفي اْل 
ُظرُ  ، َوَين  َلُهم  ُسَل َقب  َف َكاَن َعاِقَبُة َمن  َكذهَب الرُّ ِرِكينَ }وا َكي  َثُرُهم  ُمش   َأي  كافرين فأهلكوا. {كاَن َأك 
ُلُه َتَعاَلى:  َقيِ مِ }َقو  يِن ال  َهَك ِللدِ  يِن  {َفَأِقم  َوج  َعل  ِجَهَتَك اتِ َباَع الدِ  َدَك، َواج  اُج: َأي  َأِقم  َقص  َقاَل الزهجه

َت  َتِغل  ِبَما َأن  َذاِر، َواش  ع  ِضِح ال َحقه َوَباِلغ  ِفي اْلِ  ََلَم. َوِقيَل: ال َمع َنى َأو  س  ِم، َيع ِني اْلِ  َقيِ  ِفيِه َوَِل ال 
ِهم   َزن  َعَلي  ِل َأن  يَ } َتح  ٌم َِل َمَرده َلُه ِمَن َّللاهِ ِمن  َقب  ، َفِإَذا َلم  َيُردُه َّللاهُ َأي  َِل َيُرد {أ ِتَي َيو  ُهم  ُه َلم   َعن 

ُعُه.  "َيَتَهيهأ  ِْلََحد  َدف 

أي اتجه إليه في إبالغه وبيانه وال تنصرف إلى غيره وال تلتفت إلى  {فأقم وجهك للدين القيم}
 .غيره
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دَ " ِه" َِل َمَرد   َوَيُجوُز ِعن  ِر ِسيَبَوي  َكََل  َغي  ِه َبِعيٌد، ِإِله َأن  َيُكوَن ِفي ال  َد ِسيَبَوي  ِم َعط ٌف. َلُه" َوَذِلَك ِعن 
م ُمَراُد َيو  ِقَياَمِة. َوال   "ال 

 مرد له أي القراءة المعروفة وعند غير سيبويه ال مرد   نافية للجنس على رأي سيبويه ال (ال)تكون 
 .لجنسادة ال ح  نافية للوَ  (ال)تكون يعني له 

ُعونَ }" ده َمِئذ  َيصه  َقاَل ابن عباس: معناه يتفرقون. وقال الشاعر: {َيو 

َبةً  َماَني  َجِذيَمَة ِحق            َوُكنها َكَند 
َعا  . ه ِر َحتهى ِقيَل َلن  َيَتَصده  .  ِمَن الده

َقا، َنِظيُرُه قوله  َمِئذ  } تعالىَأي  َلن  َيَتَفره ُقونَ  َيو  نهِة َوَفِريٌق ِفي [ " َفِريٌق ِفي ال جَ 14]الروم:  {َيَتَفره
ِعيِر" ُقوا،  السه ُم ِإَذا َتَفره َقو  َع ال  ُعوَن، َوُيَقاُل: َتَصده ُل َيَتَصده َص  ُه اشتق الصداع، ْلنه يفرق وَ َواْل  ِمن 

 "شعب الرأس.

الصاد في  أدغمتثم  االتاء في الصاد يعني قلبت التاء صاد   أدغمتدعون يتصدعون أصل يص  
 .الصاد

ُلُه َتَعاَلى: " ُرهُ }َقو  ِه ُكف  رِِه.  {َمن  َكَفَر َفَعَلي  َهُدونَ }َأي  َجَزاُء ُكف  ُفِسِهم  َيم  َأي   {َوَمن  َعِمَل صاِلحًا َفِِلَن 
ِخَرِة ِفَراًشا  ُفِسِهم  ِفي اْل  الِ ُيَوطِ ُئوَن ِْلَن  َعَمِل الصه َكًنا َوَقَراًرا ِبال  ِبي ِ َوَمس  ُد الصه ُه: َمه  ِمَهاُد  ِح، َوِمن  َوال 

ََلُحهَ  ِوَيُتَها َوِإص  ُُموِر: َتس  ِهيُد اْل  ًدا: َبَسط ُتُه َوَوطهأ ُتُه َوَتم  ِفَراَش َمه  ُت ال  د  ِفَراُش، َوَقد  َمهه ِهيُد ال  ا. َوَتم 
ُطُه َوَقُبولُ  ِر: َبس  ُعذ  ُفِسِهم   هُ ال  " َفِِلَن  ُن َأِبي َنِجيح  َعن  ُمَجاِهد  ُد: التهَمكُُّن. َوَرَوى اب  َهُدوَن"  َوالتهَمهُّ َيم 

 " َقاَل: في القبر.

 ازمونهيالألن البشر  كما أن األرض مهاد يالزمونه ن ألنفسهم شيئ ائو المقصود أن يمهدون يهي
فأولئك الذين يعملون الصالحات ألنفسهم  ارقونهامالزمة الطفل الرضيع في المهد بحيث ال يف

و في القبر أو في المستقبل أيمهدون يهيئون ألنفسهم ما يريحهم سواء كان ذلك على األرض 
 .يعني في الجنة

ُلُه َتَعاَلى: " ِزَي الهِذيَن آَمُنوا}َقو  ِلِه. َوِقيَل  {ِلَيج  ُ ِمن  َفض  ِزَيُهُم َّللاه ُفِسِهم  ِلَيج  َأي  يمهدون ِْلَن 
ُعوَن ليجزيهم هللا، أي لي ِلِم ِإنهُه َِل ُيِحبُّ ال كاِفِرينَ تيصده َكاِفُر ِمَن ال ُمس   ".ميز ال 

 .الالم هذه الم كي ؟الم كيأو ة الالم هذه جار  ق الجار والمجرور، تعل  م يعني
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 .التعليل طالب: ِلم

يصدعون، فهل يجزي علة لقوله  حال فيكون ما بعدها علة لما قبلههي الم كي على كل 
ون ألنفسهم ليجزيهم هللا من فضله دي يمهأالمؤلف قال  ؟ليجزيهم أو يمهدون ليجزيهم يصدعون 

ن كل هذا ليجزي هللا الذيو وقيل يصدعون ليجزيهم هللا فالعلة إما أن تكون ليمهدون أو ليصدعون 
 ؟منواآمنوا أو يمهدون ليجزي هللا الذي آيصدعون يتفرقون ليجزي الذين ا أولى فأيهم ،منواآ

 .األقرب هو القرب

 ؟طالب: اْلقرب يمهدون 

 .يمهدن نعم

ُلُه َتَعاَلى: " رات  }َقو  ياَح ُمَبشِ  ِسَل الرِ  َياِح  {َوِمن  آياِتِه َأن  ُير  َساُل الرِ  َرِتِه ِإر  ََلِم َكَماِل ُقد  َأي  َوِمن  َأع 
َرات  َأي  ِبال   ُمهُ ُمَبشِ  ِر" َبَياُنُه  َمَطِر ِْلَنهَها َتَتَقده َمِتهِ }َوَقد  َمَضى ِفي" ال ِحج  َيع ِني  {َوِلُيِذيَقُكم  ِمن  َرح 

َب.  َث َوال ِخص  َغي  ُفل كُ }ال  ِرَي ال  َياَح َقد  َأي  ِفي  {َوِلَتج  رِِه" ِْلَنه الرِ  َد ُهُبوِبَها. َوِإنهَما َزاَد" ِبَأم  ِر ِعن  ال َبح 
َرَقت َها و َتُهبُّ َوَِل َتُكوُن م ِسَها، َوُربهَما َعَصَفت  َفَأغ  ِتَياِل ِبَحب  ُفِن َواِِلح  َساِء السُّ اتية، َفََل ُبده ِمن  ِإر 

رِهِ  ِلهِ } ِبَأم  َتُغوا ِمن  َفض  ُكُرونَ }يعني الرزق بالتجارة  {َوِلَتب  ِحيِد َوالطهاَعِة.  {َلَعلهُكم  َتش  َعَم ِبالتهو  َهِذِه النِ 
 ".َوَقد  َمَضى هذا كله مبينا

لتجري الفلك بأمره يعني تجري الفلك بواسطة ما يرسله من رياح بأمره وكل شيء بإذنه وأمره 
منوا لتجري الفلك بأمره آأنه من مصالح العباد ليجزي الذين  كال ش وهذا -وعالجل - وتدبيره

تحتاج إلى ِنَعم بد من الشكر ألن هذه  الالخاتمة ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يعني 
 .الشكر

ِمِهم  َفجاُؤُهم  و } قوله تعالى:" ِلَك ُرُسًَل ِإلى َقو  َسل نا ِمن  َقب  َبيِ ناِت{َلَقد  َأر   المعجزات والحجج يأ ِبال 
نا{النيراَت  َتَقم  ِمِنينَ و } فكفروا فانتقمنا ممن كفر. يأ }ان  ُر ال ُمؤ  نا َنص  ا َعَلي  ا" نصب ح" {كاَن َحقًّ قًّ

رُ نعلى خبر كان، و" احسمها. وكان أبو بكر يقف على"" اص  ل: قا" أي وكان عقابنا حقا، ثم قًّ
ن}ع ِمِنينَ  اَلي  ُر ال ُمؤ  َبَر ِبَأنهُه َِل  {َنص  ِتَداٌء َوَخَبٌر، َأي  َأخ  ِلُف  اب  ِميَعادَ ُيخ   في خبرنا.. وِل ، َوَِل ُخل فُ ال 

 خلٌف.."

 .وال ُخل فَ 
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َداِء َقاَل َسِمع ُت النهِبيه  "وِل ُخل فَ  ر  ِه -ِفي َخَبِرَنا. َوُرِوَي ِمن  َحِديِث َأِبي الده ُ َعَلي   -َوَسلهمَ َصلهى َّللاه
ُه َناَر َجَهنهَم »: َيُقولُ  ا َعَلى َّللاهِ َتَعاَلى َأن  َيُرده َعن  ِض َأِخيِه ِإِله َكاَن َحقًّ ِلم  َيُذبُّ َعن  ِعر  َما ِمن  ُمس 

ِقَياَمةِ  َم ال  ا}و  -َتََل  ُثمه - «َيو  ِمِنينَ  كاَن َحقًّ ُر ال ُمؤ  نا َنص  اُس َوا .{َعَلي  َلِبيُّ َذَكَرُه النهحه والزمخشري لثهع 
 "وغيرهم.

 به من غير إلزام فال التزموهذا من فضله  –جل وعال –هذا الحق هو الذي جعله على نفسه 
ذا حرم الظلم نفسه فهو من فضله وكرمه وإذا نصر وإشيء وإن كان حق هللا يجب على 

يجب على هللا  فإنه من غير إلزام فال -جل وعال-به  التزمالمؤمنين وكان نصرهم حقا عليه 
ن الذي مَ  ؟!بن الموجِ اإلصالح مَ  ةياقول المعتزلة يجب على هللا رعيقول المعتزلة يشيء كما 

له األمر كله وبيده كل شيء فالتزم بعض  -جل وعال- هللا ؟!االمتثالخذ فيما إذا اختلف ؤاسي
ده بعض األشياء وحرم على نفسه بعض األمور من فضله وكرمه وجو بر ألزم نفسه و األم

بهذا القيد المؤمنين واإليمان الذي  {حقا علينا نصر المؤمنين}لكن  -وهللا المستعان-وإحسانه 
 .يدعوهم إلى فعل أسباب النصر

ُلُه " ياحَ  َّللاهُ } َتَعاَلىَقو  ِسُل الرِ  يَح"  {الهِذي ُير  :" الرِ  ِكَساِئيُّ َزُة َوال  ُن َكِثير  َوَحم  ِصن  َواب  ُن ُمَحي  َقَرَأ اب 
ٌع، َوَما  َمِة َفُهَو َجم  ح  و: َوُكلُّ َما َكاَن ِبَمع َنى الره ر  ِع. َقاَل َأُبو َعم  َباُقوَن ِبال َجم  ِحيِد. َوال  َكاَن ِبالتهو 

ٌد. َعَذاِب َفُهَو ُمَوحه  "ِبَمع َنى ال 

 ؟صحيحهل هو شيخ  الحديث يا طالب:

  حديث؟ي أ

 .ذكره النحاس والثعلبي الذيطالب: 

 ، حديث أبي الدرداء؟حديث أبي الدرداء

 طالب: نعم.

 ماذا يقول عنه؟

أخرجه الترمذي وأحمد من حديث أبي الدرداء وإسناده ضعيف أحسن هللا إليكم، قال: طالب: 
ورد من حديث أسماء بنت و الترمذي والهيثمي في المجمع  وحسنه في اْلحباروضعفه العراقي 
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فقط في  مهو الالكشاف و تخريج في ضعفه الحافظ و بن عدي وهذا الشاهد واحمد أ أخرجهيزيد 
 الحديث صححه اْللباني.و شواهد  هلف أصلهذكر اْلية وأما 

في تفسيره من طريق ليث بن أبي سليم  أخرجه الطبراني في مكارم اْلخَلق والبغوي  طالب:
ضعيفان ليث وشهر  -رضي هللا عنهما-أبي الدرداء  نععن شهر بن حوشب عن أم الدرداء 

 .دون ذكر اْلية وهو في مسند أحمد

 ؟!مخرج في السننوهو لطبراني إلى اينزل  يفك

 .في مكارم اْلخَلق أخرجه الطبرانيهنا طالب: مذكور 

 !ترمذيعند الترمذي وغير ال خالق وهواألمكارم إلى نراجع نعم لكن 

 ......... طالب:

ترك الكتب المعروفة بين يعني التخريج في اإلشكال في النزول  ،شكال، ليس اإلسهلة سهلة
، هذا خلل في التخريج ،ال ؟!ج مكارم األخالقخر  يُ  أجل أن اإلسالم تترك من دواوينالمسلمين 

 الذي اعتنى بالنسخة هذه؟ن مَ 

 .تحقيق التركيمن التي هي النسخة  تذخأطالب: 

 ؟تحقيق التركيذا في ك

 نعم.طالب: 

  ؟ي معكذن التحقيق مَ 

 الرشد.طالب: 

 ؟عندك شيء ثاني ؟عندك غيره ؟طبعة الرشد الرشد؟

 ...طالب: أخرجه الطبراني في مكارم اْلخَلق

من التخريج من الكتب المشهورة ر في النهاية إذا انتهى ذكَ غلط يعني يُ  ، هذاهذاغلط غلط  ،ال ال
 .حتاج إلى مثل هذاقد يُ 
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 ..؟طالب: صحيح يا شيخ

 .-إن شاء هللا-فيه إشكال  القابل للتحسين 

َبَقَرِة"" ِرَها." َوَقد  َمَضى ِفي" ال  َيِة َوِفي َغي   َمع َنى َهِذِه اْل 

ة في باإلفراد هذه الجاد  محمودة فإنها تأتي بالجمع وإذا كانت غير محمودة تأتي الرياح إذا كانت 
اللهم » لذا جاء في الدعاءو  نافعة تأتي بالجمع وإذا كانت ضارة تأتي باإلفرادإذا كانت النصوص 

يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد  ن}إ -وعالجل –ماذا عن قوله  «اوال تجعلها ريح   اجعلها رياح  ا
ألن السفن تحتاج إلى ريح وال  ؟نافعة لماذا جاءت باإلفراد ؟ضارةأم الريح هذه نافعة  على ظهره{

 .بسببهاتضطرب تحتاج إلى رياح تحتاج إلى ريح واحدة تسوقها وال تحتاج إلى رياح متعددة 

َفة  َوِهَي ال ِقط َعُة.َجم   {ِكَسفاً }قوله تعالى "  "ُع ِكس 

ر  يشرع فيه بساعة أو ساعتين أو  أمرها كثيرا واإلنسان يحدد سفره قبل أناآلن األسفار َتَيس 
 نخمس ساعات أو يوم أو يومين وتكون النتيجة كما توقع غالبا وكان الناس من قبل في السف

وال يومين ما يستطيع بسبب هذه  اوال شهرين وال يوم   اشهر  ال في البحار ال يستطيع أن يحدد 
ته سار من دمشق من سواحل إلى األندلس ستة بن جبير لما قفل من حج  ااألمواج وهذا الرياح و 

ونفوس ظروف الناس  أين !في البحر ثم جاءت ريح فأعادتهم إلى سواحل الشام في يوم أشهر
وأنت  وستشتغلقف واحد قدامك في اإلشارة ثواني و اآلن لو  ؟!الناس كيف تتحمل مثل هذا األمر

ا هذأ هاج قابلية ألي مرض تهي   ا وإن كان فيكيمين ضاقت بك الدنيا ذرع   تريد أن تنعطف
المرض صحيح الناس ما يتحملون اآلن يعني يقدر أنه يسافر إلى مكة في ست ساعات لو تأخر 

ر على الجمال يهزون أشه ةا ستة أشهر سبعنصف ساعة ضاقت به الدنيا وكان الناس أبد  زيادة 
كلهم شخص وَيعجب الناس عجب من يُ يعني الدنيا ملحوق عليها يعني أمورهم  ماشيةليل نهار و 

 أولقصة عجبوا يقولون يأتي من تبوك إلى الرياض على الباص يجلس يومين لالحاضرين كل 
على كرسي مريح وأقرأ جالس أنا معي و  يالدنيا ملحوق عليها كتابيقول أدري إيش  ماأو  ةثالث

أمور كثيرة  على حساب هنأفال شك أن هذه العجلة وهذا ال شك  ،صحيح ؟!ةجلالعما هذه 
والعجلة من الشيطان لكن أيضا المهانة وتضييع األوقات بدون فائدة هذا ليس من ديدن المسلم 

 .الحريص علي نفسه

 ؟مرد هذا اْلمر يعني عدم تحمل الشخص ماحظ في زماننا يعني طالب: هذا يا شيخ أمر مَل
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ربع ساعة على أن هذا المشوار يحتاج نت نفسك وط  الظروف التي نعيشها الظروف التي نعيشها 
-خمس دقائق كأن القيامة قامت  كيزيد عنسا يعني لو وجدت قدامك تفتيش تحمل يزيد أبد  تما 

 .-وهللا المستعان

 أقرأ يا شيخ؟

ل.  تفض 

ر " َع  َمِن اْل  ح  ِد الره ًفا"ج َ َوِفي ِقَراَءِة ال َحَسِن َوَأِبي َجع َفَر َوَعب  " ِكس  ِن َعاِمر  يِن، َوِهَي  َواب  َكاِن السِ  ِبِإس 
َمُر الهِذي َبع َدُه عَ  ِقَراَءِة َيُكوُن ال ُمض  ٌر، َوَعَلى َهِذِه ال  َرٌة َوِسد  َفة ، َكَما ُيَقاُل: ِسد  ُع ِكس  ًضا َجم  اِئًدا َأي 

ِكَسِف، ِْلَنه ُكله  ُرُج ِمن  ِخََلِل ال  َمَطَر َيخ  َق َأِي ال  ِه، َأي  َفَتَرى ال َود  َن َواِحِدِه ال َهاُء َعَلي  َنُه َوَبي  ع  َبي   َجم 
َحاِب. َدُه َعاِئٌد َعَلى السه َمُر ِعن  ِكيُر ِفيِه َحَسٌن. َوَمن  َقَرَأ:" ِكَسفًا" َفال ُمض  َر[ َفالتهذ   "]َِل َغي 

غير  تمر وتمرة سدر وسدرة كل جمع بينه وبين واحده الهاء يعني يفرق بين واحده بالهاء ال
ن فيه حسن تقول التمر أكلته والتمرة أما بالنسبة لتذكيره إذا كان مجموعا فال إشكال ألفالتذكير 

ي فيه تاء التأنيث فإذا كان الفاعل ضمير يعود إلى مؤنث الذما بالنسبة لمفردة أالجمع مذكر و 
 قطعتها مثال ؟صنعت فيها ماذا؟ ماذاوالسدرة  أكلتهاولو كان مجازيا وجب التأنيث تقول التمرة 

 هميجب التأنيث فكال نهفإليس بحقيقي  التأنيثولو كان عل ضمير يعود إلى مؤنث فمادام الفا
جوز أن يؤنث يجوز أن فالتذكير فيه حسن يعني بالنسبة للجمع ألن الجمع يجوز أن يذكر وي

 .به الجمع ويجوز أن يؤنث ويراد به الجماعة لكن التذكير هنا أحسنيذكر ويراد 

ِن َوِفي ِقَراَءِة " َعاِلَيِة َواب  اِك َوَأِبي ال  حه ُرُج ِمن   َفَتَرى } َعبهاس  الضه َق َيخ  َأن  َيُكوَن َوَيُجوُز  {َخَلِله ال َود 
ُع ِخلَ  . َخَلٌل َجم  َمَطِر.  {َفِإذا َأصاَب ِبهِ }ل  ِشُرونَ }أي ِبال  َتب   {َمن  َيشاُء ِمن  ِعباِدِه ِإذا ُهم  َيس 

 . ِهم  َمَطِر َعَلي  َرُحوَن ِبُنُزوِل ال  ِلِسينَ }َيف  ِلِه َلُمب  ِهم  ِمن  َقب  َل َعَلي  ِل َأن  ُيَنزه َأي   {َوِإن  كاُنوا ِمن  َقب 
َفِش  َخ  َد اْل  ِريٌر ِعن  ِلِه" َتك  ُن عليهم ِلحتباس المطر عنهم. و"ِمن  َقب  َتِئِبيَن َقد  َظَهَر ال ُحز  َياِئِسيَن ُمك 

ِل" اْل ُ َمع نَ  " َقب  اُس. َوَقاَل ُقط ُرٌب: ِإنه ِل، َقاَلُه النهحه َقو  ِويِ يَن َعَلى َهَذا ال  َثُر النهح  وَلى اُه التهأ ِكيُد، َوَأك 
ِل ال َمَطِر. َوِقيَل: ال مَ  ِزيِل ِمن  َقب  ِل التهن  َمَطِر، َأي  َوِإن  َكاُنوا ِمن  َقب  َزاِل َوالثهاِنَيُة ِلل  ن  ِ ِل ِلْل  ع َنى ِمن  َقب 

َمَطُر ِإذ  ِبَسَبِبِه َيُكوُن. َوَدله َعلَ  ِع ال  ر  ِع، َوَدله َعَلى الزه ر  ِل الزه ِهم  ِمن  َقب  ِث َعَلي  َغي  ِزيِل ال  ًضاَتن  ِه َأي   ي 
َفرًّا} ُه ُمص  ِل رُ  {َفَرَأو  َحاِب ِمن  َقب  ِل السه َل َعَلى َما َيأ ِتي. َوِقيَل: ال َمع َنى ِمن  َقب  َتاَر َهَذا ال َقو  َيِتِه، َواخ  ؤ 

ِلِسيَن" َأي  َلَياِئِسيَن. َوقَ  َحاِب" َلُمب  َيِة السه ِل ُرؤ  اُس َأي  ِمن  َقب  َم ذكر النهحه  "السحاب.د  َتَقده
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ن ظاهرها التكرير والتكرير ال شك أ {لمبلسينمن قبله من قبل أن يزل عليهم  واوإن كان}اآلية 
جل التأكيد والتأكيد مقصد من مقاصد التكرير أرب وفي النصوص من عيأتي في أساليب ال

د على للفظي عندما تريد أن تؤك ِ رب وهو كثير التأكيد اعاللفظي موجود أيضا في لغة ال ريروالتأك
تأكيد لفظي من  من قبله عندنا ام ا وهذا غير مستنكر ومنهلفظي   اة تكررها فيكون تأكيد  كلم

 أمثلته..

 .{اكًّ ا دَ كًّ دَ }طالب: 

 .غيرهو  }َدك ا َدك ا{نعم 

 .{هيهات هيهات لما توعدون }طالب: 

 .غيرهو  {هيهات هيهات}

 .{صفا صفا}طالب: 

}صفا إذا كان الشيء أكثر من واحد  اشيء واحد أمالذا كان والتأكيد في مثل هذه إ {صفا صفا}
عليه -مرتين مرتين توضأ النبي ن تأكيد كما تقول و يك يعني صفوف أكثر من صف فال صفا{

ر بالنسبة ر ِ مرة مرة ليس بتأكيد وإنما كُ  أبتأكيد توض ليسهذا مرتين  نمرتي -والسالمالصالة 
ر بالنسبة لألعضاء. ضاءلألع  ُكرِ 

ُلُه َتَعاَلى: " ُظر  ِإلى }َقو  َمِت َّللاهِ أَفان  ، َأِي  {ثِر َرح  َِلل  ِتد  َصار  َواس  ِتب  ُظُروا َنَظَر اس  َمَطَر، َأِي ان  َيع ِني ال 
ٌص وَ  ُن َعاِمر  َوَحف  َتى. َوَقَرَأ اب  َياِء ال َمو  ِه َقاِدٌر َعَلى ِإح  َتِدلُّوا ِبَذِلَك َعَلى َأنه َمن  َقَدَر َعَلي  زُة اس  َحم 

ِع.  :" آثاِر" ِبال َجم  ِكَساِئيُّ َباقُ و َوال  ِحيِد، ِْلَنهُه ُمَضاٌف ِإَلى مُ ال  يوَن ِبالتهو  ََثُر فاعل" ُيح  . َواْل  َرد  " يف 
َم َّللاهِ َعزه وجل. ومن قرأ:" آثاِر" بالجمع فِل  َفاِعُل اس  َمِت َّللاهِ" َيُجوُز َأن  َوَيُجوُز َأن  َيُكوَن ال  ن" َرح 

َكث َرُة، َكَما َقاَل  ُصوها َوِإن  } َتَعاَلى:ُيَراَد ِبَها ال  وا ِنع َمَة َّللاهِ َِل ُتح   "[.34]إبراهيم:  {َتُعدُّ

ثر وإن رحمة هللا يعني جنس األ أثريعني الجمع باعتبار التعدد واإلفراد باعتبار الجنس انظر إلى 
 {وإن تعدوا نعمة هللا}فراد نه له جنس يشمله وإذا جمعنا فباعتبار األكانت أفراده متعددة إال أ

 .ة الواحدةمَ ع  وليس المقصود الن ِ  معَ المقصود الن ِ 

ظِ " ، َذَهَب ِبالتهأ ِنيِث ِإَلى َلف  َض" ِبَتاء  َر  ِيي اْل  َف ُتح  ُرُهَما:" َكي  َوَة َوَغي  َدِريُّ َوَأُبو َحي  َمِة، َوَقَرَأ ال َجح  ح   الره
َمةُ  ح  َمِة َيُقوُم َمَقاَمَها َفَكَأنهُه ُهَو الره ح   ".ِْلَنه َأَثَر الره



 (004ورة الروم)س-تفسري القرطيب 

  ُتحِيِي أو ُتحيى؟ عندك

 .يا شيخ {كيف ُتحِيي}طالب: عندي 

 ى.يَ ح  ي يُ يِ مثل كيف ُيح   ىيَ ح  تُ األرض بعد موتها{  ىثار رحمة هللا كيف ُتحيآإلى  انظرف}

َمُة " ح  َمِة َيُقوُم َمَقاَمَها َفَكَأنهُه ُهَو الره ح  يَ ِْلَنه َأَثَر الره َف ُتح   "ى..َأي  َكي 

 .فاعل مذكورالألن ي هنا تحيِ  ،ال

ِيي" َف ُتح  َض َأِو اْلثارال َأي  َكي  َر  َمُة اْل  ح  يِ  ره ََثُر يو" ُيح  َمَطُر َأِو اْل  ُ َعزه َوَجله َأِو ال  ِيي َّللاه " َأي  ُيح 
يِ  َف ُيح  َياِء َو" َكي  ِل َعلَ  يِفيَمن  َقَرَأ ِبال  ب  َعَلى ال َحاِل َعَلى ال َحم  ِضِع َنص  َض" ِفي َمو  َر  ى ال َمع َنى اْل 

ُظر  ِإَلى  ِديُر: َفان  َهاِم َوال َحاُل َخَبٌر، َوالتهق  ِتف  ُظ اِِلس  َظ َلف  يِ ِْلَنه اللهف  َمِة َّللاهِ ُمح  ِض َبع َد  ايً َأَثِر َرح  َر  ِلِل 
ِتَها.  "َمو 

 محيية .

يِ } "محييًة لِلرض بعد موتها ء  َقِديرٌ  يِإنه ذِلَك َلُمح  تى َوُهَو َعلى ُكلِ  َشي  َِلٌل بالشاهد  {ال َمو  ِتد  اس 
 "على الغائب.

ب الذي هو إحياء ئات على الغاالمطر وإحيائها بالنب يءبعد مج األرضالذي هو الشاهد 
 .األموات الذي سيأتي فيما بعد

ُلُه َتَعاَلى: " َفرًّا}َقو  ُه ُمص  َسل نا ِريحًا َفَرَأو  ُن  {َوَلِئن  َأر  ِكيُرُه. َقاَل ُمَحمهُد ب  يُح َيُجوُز َتذ  يَح، َوالرِ  َيع ِني الرِ 
ِكيُر ُكلِ  ُمؤَ  َتنُع َتذ  اُر َوشبههَيِزيَد: َِل يم  َجَبِني الده و َأع  ، َنح  ِر َحِقيِقي   َحاَب.نهث  َغي   ". َوِقيَل: َفَرَأُوا السه

رون لكنه على قلة أما فيذك ِ  ةسيبويه قال فالن ىكتاب حكوقد يؤنث الحقيقي على قلة وُندور ففي 
هم هذا ما فيه إشكال الل مسطلعت الش فال إشكال فيه طلع الشمس يبالنسبة للتأنيث غير الحقيق

إذا كان الفاعل ضمير يعود إلى المؤنث فإنه يجب تأنيثه تقول الشمس طلعت ما تقول إال 
 .الشمس طلع

ر عُ " : الزه ُن َعبهاس  ِضَراِرِه َوَقاَل اب  ِع َبع َد اخ  ر  ِفَراُر الزه َفرًّا، َواص  ََثَر ُمص  ََثُر، َوال َمع َنى: َفَرَأُوا اْل  ، َوُهَو اْل 
ِطُر، َوالر ِ  َحاُب َيُدلُّ َعَلى َأنهُه َِل ُيم  ِسِه، َوَكَذا السه  َلَظلُّوا ِمن  َبع ِدهِ }ُح يُح َعَلى َأنهَها َِل ُتلقَيُدلُّ َعَلى ُيب 

ُفُرونَ  َكََلِم ِمن  َمع َنى  {َيك  َبِل ِلَما ِفي ال  َتق  ِضِع ال ُمس  ، َوَحُسَن ُوُقوُع ال َماِضي ِفي َمو  َأي  َلَيَظلُّنه
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ُمَجاَزاِة، َوال ُمَجاَزاُة َِل َتُكوُن ِإِله ِبال مُ  َبِل، قاله الخليل وغيره.ال  َتق  ُلُه َتَعاَلى:  س  ِمعُ }َقو   َفِإنهَك َِل ُتس 
تىال   ِر َماَتت  ُعُقوُلُهم   {َمو  ُكف  ََلِف ِفي ال  َس  ِليَد اْل  ِفِهم  َتق  ل  َأي  َوَضَحِت ال ُحَجُج َيا ُمَحمهُد، َلِكنهُهم  ْلِ

َقَدِريهِة. . َوَهَذا َرد  َعَلى ال  َماُعُهم  َوِهَداَيُتُهم  ، َفََل َيَتَهيهُأ َلَك ِإس   "َوَعِمَيت  َبَصاِئُرُهم 

 ؟ن أي جهةالقدرية مِ  هذا رد على

 ......... ب:لطا

 نعم 

 .في السماء ...طالب: إن هللا كتب 

وما أنت بهادي العمي عن  مدبرينال تسمع الموتى وال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا  إنكف}
الضاللة فلن  معليه كتب -وعالجل -هللا  ومادام -وعالجل -الهداية بيد هللا  يعني ضاللتهم{

القدرية نفاة القدر الذين يزعمون أن اإلنسان له قدرة وله إرادة وله مشيئة على يهتدوا وفي هذا رد 
 .مستقلة

ِمُن ِبآياِتنا}" ِمُع ِإِله َمن  ُيؤ  ُغوَن ِإَلى َأِدلهِة  {ِإن  ُتس  ِمِنيَن الهِذيَن ُيص  ِمُع َمَواِعُظ َّللاهِ ِإِله ال ُمؤ  َأي  َِل ُتس 
ُلُه" بِ  ِل"  َوَوَقَع َقو  ِهَداَيُة. َوَقد  َمَضى َهَذا ِفي" النهم  ِحيِد َوخلقت  َلُهُم ال  ِي" هنا بغير التهو  هاِد ال ُعم 

 "ياء.

 .ثاره سماع القبولآالمراد بالسماع هنا المنفي والمثبت السماع الذي تترتب عليه و 

ُلُه َتَعاَلى: " ُ الهِذي َخَلَقُكم  }َقو  ف  َّللاه َرِتِه ِفي نَ  {ِمن  َضع  َِلًِل آَخَر َعَلى ُقد  ِتد  َساِن َذَكَر اس  ن  ِس اْلِ  ف 
، َوُهَو َما  ِلَيع َتِبرَ  ف  " َأي  ِفي َحاِل َضع  ف  " ِمن  ُنط َفة  َضِعيَفة  َوِقيَل:" ِمن  َضع  ف  َوَمع َنى:" ِمن  َضع 

ف  ُقوهةً ُثمه َجَعلَ }َكاُنوا عليه في اِلبتداء من الطفولة والصغر.  ِبيَبَة.  { ِمن  َبع ِد َضع  ُثمه }َيع ِني الشه
،  َيع ِني ال َهَرمَ  {َجَعَل ِمن  َبع ِد ُقوهة  َضع فاً  مِ  َباُقوَن ِبالضه ، ال  اِد ِفيِهنه َزُة: ِبَفت ِح الضه َوَقَرَأ َعاِصٌم َوَحم 

مُّ ُلَغُة النهِبيِ   ُ َعَلي  -ُلَغَتاِن، َوالضه ف  ُثمه َجَعَل ِمن  َبع ِد -ِه َوَسلهمَ َصلهى َّللاه :" ِمن  َضع  َدِريُّ . َوَقَرَأ ال َجح 
مِ  َخاصه  َفت ِح ِفيِهَما،" ُضع ًفا" ِبالضه " ِبال  ف  مُّ ُلَغُة  ةً َضع  َفرهاُء: الضه ِن. َقاَل ال  َن اللَُّغَتي  َمَع َبي  َأَراَد َأن  َيج 

َفت ُح ُلَغُة َتِميم  ُقَري   ، َوال  َفت ِح ِفي ال   ش  ُف ِبال  ع  ُقوهِة. َوِقيَل: الضه ُف: ِخََلُف ال  ع  ُف َوالضُّ ع  : الضه َهِريُّ َجو 
مِ  في الجسد، ومنه الحديث في الرجل ُبُيوِع:  الرهأ ِي، َوِبالضه َدُع ِفي ال  َتاُع »الهِذي َكاَن ُيخ  َأنهُه َيب 

ُل في " «عقدته ضعفوفي  َقو  َلِة، َوَكَذِلَك ال  ُلُح ِلل ُجم  َدُر َيص  ِب، َوال َمص  ي  َدٌر َكالشه َبًة" َمص  َوَشي 
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ُلُق ما َيشاءُ }الضعف والقوة.  . ي {َيخ  ف  َعِليمُ }عني ِمن  ُقوهة  َوَضع  ِبيرِهِ  {َوُهَو ال  َقِديرُ } ِبَتد  َعَلى  {ال 
ِويُّوَن  ِإَراَدِتِه َوَأَجازَ  ف  } ال ُكوِفيُّونَ النهح  َعي نِ  {ِمن  َضع   ."ِبَفت ِح ال 

 َضَعف َضَعٍف.

"} ٌف ِمن  ُحُروِف ال حَ بفتح العين  }ِمن  َضَعف   "ل ِق َثاِنًيا َأو  َثاِلًثا.َوَكَذا ُكلُّ َما َكاَن ِفيِه َحر 

بالفتح والضم لغة قريش  أفلماذا نقر  –صلي هللا عليه وسلم–قد يقول قائل ما دام الضم لغة النبي 
 ؟والفتح لغة تميم

 ..الوارد في ذلك عن النبي ضعيفا ... طالب:

لو  ،-هللا عليه وسلم ىصل-عة لغة النبي لو افترضنا أنه صحيح في سنن أبي داود الحرب َخد  
مادام و اللغات واللهجات ليس فيها إلزام  ؟-عليه الصالة والسالم-خالفت النبينقول عة قلت ِخد  

قراءات فإنه الق بين القراءة الثانية بالفتح سبعية ثابتة قطعية واإلنسان على قراءة واحدة ال يلف ِ 
إشكال أن فيه  الفكانت لغة قريش  إنو  -عليه الصالة والسالم-ب إلى النبينسَ يلتزم قراءته وما يُ 

قراءة كما  ثبت أكثر منإذا مع ثبوت غيره ألنه  اسنده ضعف ولو ثبت ال يكون ملزم  في ضعف 
لى سبيل التخيير إذا كانت القراءات عفي كثير من الكلمات كلمات القرآن فإنما هو هو الواقع 

 .ثابتة ثبوتا قطعيا

 .طالب: حفص يقرأ بالوجهين

 .-إن شاء هللا-إشكال ال مادامت ثابتة ثبوتا قطعيا فالوجهان جائزان يعني ال إشكال 

ُلُه َتَعاَلى " َم َتُقومُ }َقو  ِرُمونَ  َوَيو  ِسُم ال ُمج  اَعُة ُيق  ِرُكونَ  {السه ِلُف ال ُمش  َر ساَعة  } َأي  َيح   {َما َلِبُثوا َغي 
ِر، ِإذ  َكاَن َقد  َصحه َعِن النهِبيِ   َقب  َس ِفي َهَذا َرد  ِلَعَذاِب ال  ِه َوَسلهمَ -َلي  ُ َعَلي  ِر  -َصلهى َّللاه ِمن  َغي 

هُ  َذ ِمن  ُعود  َطِريق  َأنهُه َتَعوه ُن َمس  ُد َّللاهِ ب  ُه، َفِمن  َذِلَك َما َرَواُه َعب  َذ ِمن  رضي هللا - ، َوَأَمَر َأن  ُيَتَعوه
ِه َوَسلهمَ -َقاَل: َسِمَع النهِبيُّ  -عنه ُ َعَلي  ِجي  -َصلهى َّللاه ِتع ِني ِبَزو  ُأمه َحِبيَبَة َوِهَي َتُقوُل: اللهُهمه َأم 

َياَن، َوِبَأِخي ُمَعاِوَيَة، َفَقاَل َلَها النهِبيُّ  ِه َوَسلهمَ -َرُسوِل َّللاهِ، َوِبَأِبي َأِبي ُسف  ُ َعَلي  َلَقد  » : -َصلهى َّللاه
َزاق  مَ  ُروَبة  َوَأر  َ ِْلَجال  َمض  ُسوَمة  َوَلِكن  َسِليِه َأن  ُيِعيَذِك ِمن  َعَذاِب َجَهنهَم َوَعَذاِب َسَأل ِت َّللاه ق 

ر َقب  ُرُهَما «ال  ُبَخاِريُّ َوَغي  ِلٌم َوال  َجَها ُمس  ُهوَرة  َخره َلًة ِفي ِكَتاِب  ِفي َأَحاِديَث َمش  َها ُجم  َنا ِمن  َوَقد  َذَكر 
ِكَرُة.  "التهذ 
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من أهل العلم واألدلة عليه متكاثرة بقوله  د  عتَ عند من يُ عذاب القبر ونعيمه أمر مجمع عليه 
ليس في هذا رد لعذاب القبر هل  ساعة{وا غير ثلب }مالكن قوله  ةمبتدعالينكره إال  متضافرة وال

 ؟المراد به في القبر أو في الدنيانفيهم لطول المدة وطول البقاء 

 .طالب: الدنيا

م زالت بسرعة بينما الذي عَ الدنيا ما مكثنا غير ساعة ألنها نِ نهم يريدون في من اللفظ أظاهر نعم 
والعكس فيمن تمر عليه األيام  ةنه يمكث األوقات الطويلة وإن كانت قصير أعليه الشدة يعترف ب

 ساعات ولذا يقول الشاعر: نهاأوكوسرور فإنها تمضي أيام فرح 

 رَص أيام إقباله كاليوم في قِ 
 

 ويوم إدباره في الطول كالحجج 
 

 .بإقباله وهذا منه ويأنس تعذب بإدبارهيألنه 

م إِل تلبث }إنمثل قوله تكون يا شيخ الواردة في القرآن في الدنيا  كل اْلياتطالب: يعني 
 ؟في سورة طه وغيرها المقصود بها في الدنيا عشرا{

 .وا المدة فالمدة التي تقل هي المدة التي فيها الفرح واألنس والسرورل  ايظهر ألنهم إذا تقالذي هذه 

من ما يشكل قضية الدعاء بإطالة العمر  اهللا عنه يرض أم حبيبة لحديث ةطالب: بالنسب
 اْلجل واْلرزاق أو عذاب القبر وعذاب جهنم.سواء الثانية أن كل اْلمور مقدرة  ةجهال

العقلية والحساسيات  االحتماالتالمسلم عليه أن يدور مع النصوص وال يلتفت إلى كلها مقدرة! 
كل شيء بقدر هللا و ردها بعض الناس شخص عنده خوف زائد فقيل له لماذا هذا الخوف و ي التي

ي هذا عام ِ  لن يأتي!بمكتوب الذي ليس خفت إال من المكتوب  ماأنا قال  ؟!مالك عن المكتوب
هذا الكالم له وجه من حيث الواقع لكن باعتبار أن  !خفت إال من المكتوب ماأنا وهللا  ليقو 

 .مثل هذه األمورإلى ر بشرع ال يلتفت ي  سَ اإلنسان مُ 

 .بإطالة العمر أو بزيادة الرزق  لطالب: السؤا

 ل  غَ ستَ الة العمر من أجل أن يُ لة إطأبطاعة هللا فإذا كانت مس ل  غِ إال إذا استُ العمر ال فائدة فيه هو 
مقصود العمر الذي الالحسنات فال مانع منه ألنه ليس  وتزداد -وعالجل -هللا يرضي  مافي
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 -جل وعال-هلل  اهذا الشخص مطيع   المكتوب وإنما المراد به أن يحيى يضارب فيه هذا الدعاء
 .تمرار الطاعةله باس ءهو دعاف

َر ساَعة  } َوِفي َمع َنى:" ِقَياَمِة، َفَعَلى  و َِلِن: َأَحُدُهَماقَ  {َما َلِبُثوا َغي  ِم ال  َل َيو  َدة  َقب  َأنهُه َِل ُبده ِمن  َخم 
ِقَطاعِ  َيا ِلَزَواِلَها َوان  ن  َخُر َأنهُهم  َيع ُنوَن ِفي الدُّ ُل اْل  َقو  َر َساَعة  َوال  َها، َكَما َقاَل َهَذا َقاُلوا: َما َلِبث َنا َغي 

ُ َتَعاَلى نَ } :َّللاه َم َيَرو  َبُثوا ِإِله َعِشيهًة َأو  ُضحاهاَكَأنهُهم  َيو  َبُثوا  هم[ َكَأن46]النازعات:  {ها َلم  َيل  َلم  َيل 
، َوِإن  َكاُنوا َقد  َأق َسُموا َعَلى َغي ب  َوَعَلى غي  ر ما يدرون. قال هللا عز وجل:ِإِله َساَعًة ِمن  َنَهار 

َفُكونَ } ِذُبوَن  {َكذِلَك كاُنوا ُيؤ  ِق َأي  َكاُنوا َيك  د  ُجُل ِإَذا ُصِرَف َعِن الصِ  َيا، ُيَقاُل: ُأِفَك الره ن  ِفي الدُّ
َمَطِر. ُنوَعٌة ِمَن ال  ٌض َمأ ُفوَكٌة: َمم  ِر. َوَأر   "َوال َخي 

 .-نسأل هللا العافية- اآلخرةالكذب فلزمهم الكذب حتى في على يعني كذبوا في الدنيا واستمروا 

ُقر آُن َوَقد  َزَعَم َجَماَعٌة ِمن  " ِقَياَمَة َِل َيُجوُز َأن  َيُكوَن ِفيَها َكِذٌب ِلَما ُهم  ِفيِه، َوال  َأه ِل النهَظِر َأنه ال 
ُ َعزه َوَجله  ِر َذِلَك، َقاَل َّللاه َفُكونَ }: َيُدلُّ َعَلى َغي  َأي  َكَما ُصِرُفوا َعِن ال َحقِ  ِفي  {َكذِلَك كاُنوا ُيؤ 

َر َساَعة  َكَذِلَك َكاُنوا يصرفون عن الحق في الدنيا، وقال َقَسِمِهم  َأنهُهم  َما  عز: جل و َلِبُثوا َغي 
ء  َأِل ِإنه } َسُبوَن َأنهُهم  َعلى َشي  ِلُفوَن َلُكم  َوَيح  ِلُفوَن َلُه َكما َيح  ُ َجِميعًا َفَيح  َعُثُهُم َّللاه َم َيب  ُهم  ُهُم َيو 

َنُتُهم  ِإِله َأن  قاُلوا َوَّللاهِ َربِ نا َما ُكنها }بحانه: س [ َوَقالَ 18]المجادلة:   {ال كاِذُبونَ  ُثمه َلم  َتُكن  ِفت 
َف  ُظر  َكي  ِرِكيَن. ان   ".اْلية [23- 24اِلنعام: ] َكَذُبوا{ُمش 

 .اآلخرةيعني هذا رد على من ينفي أنهم يكذبون في 

وا غير ثالمجرمون ما لبويوم تقوم الساعة يقسم }قول طالب: الوجه البَلغي يا شيخ في 
 .{ساعة

جناس تام الساعة الثانية  ؟فيه من أوجه البديع ماذا ؟ما فيه أوجناس تام  ؟جناس ؟فيه ماذاهذا 
 .غير األولى

ُلُه َتَعاَلى: " ِم }َقو  يماَن َلَقد  َلِبث ُتم  ِفي ِكتاِب َّللاهِ ِإلى َيو  َم َواْلِ  ِعل  ت {ال َبع ثِ َوقاَل الهِذيَن ُأوُتوا ال  ِلَف اخ 
ِمنُ  َُمِم. َوِقيَل ُمؤ  ِبَياُء. َوِقيَل ُعَلَماُء اْل  َن  َمََلِئَكُة. َوِقيَل اْل  َم، َفِقيَل ال  ِعل  و َهِذِه ِفي الهِذيَن ُأوُتوا ال 

ِهم   ا َعَلي  اِر َردًّ ُكفه ِمُنوَن ِلل  ِمِنيَن، َأي  َيُقوُل ال ُمؤ  ُمهِة. َوِقيَل َجِميُع ال ُمؤ   َلَقد  َلِبث ُتم  ِفي ُقُبوِرُكم  ِإَلى اْل 
ِلِه:  َفاُء ِفي َقو  َبع ِث. َوال  ِم ال  ُم ال َبع ثِ }َيو  َكََلُم، َمَجاُزُه:  {َفهذا َيو  ِه ال  ُذوف  َدله َعَلي  ط  َمح  َجَواٌب ِلَشر 

َبع ِث َوَحَكى َيع ُقوُب عَ  ُم ال  َبع َث َفَهَذا َيو  ِكِريَن ال  ُتم  ُمن   الفراء." ن  َبع ضِ ِإن  ُكن 
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 القراء.

ِريكِ  "وحكى يعقوب عن بعض َبع ِث" ِبالتهح  ِم ال  ُقرهاِء َوِهَي ِقَراَءُة ال َحَسِن:" ِإلى َيو   ."ال 

 البَعث.

ٌف ِمن  ُحُروِف ال َحل ِق."إلى يوم البَعث بالتحريك  "، َوَهَذا ِممها ِفيِه َحر 

 .مثل ضعفضعف  االتي أشير إليها قريب  

ِديٌم َوَتأ ِخيٌر، َأي  َوَقاَل الهِذيَن ُأوُتو  َوِقيلَ " َكََلِم َتق  ِم َّللاهِ. َوِقيَل: ِفي ال  ا َمع َنى" ِفي ِكتاِب َّللاهِ" ِفي ُحك 
َبع ِث، َقاَلُه ُمَقاِتٌل َوَقَتاَدُة َوالسُّ  ِم ال  يَماَن َلَقد  َلِبث ُتم  ِإَلى َيو  ِعل َم ِفي ِكَتاِب َّللاهِ َواْلِ  . ال  يُّ وقال دِ 

ِكَتاِب  َم" ِبَمع َنى ِكَتاِب َّللاهِ. َوِقيَل: الهِذيَن ُحِكَم َلُهم  ِفي ال  ِعل  : َوَعَلى َهَذا" ُأوُتوا ال  ِريُّ ُقَشي  ِم" ال  ِعل  ِبال 
َبع ِث" أي اليوم الذي كنتم تنكرونه. ُم ال   "َفهذا َيو 

ن أفدل على  {يوم البعثبثتم في كتاب هللا إلى لقد لذين أوتوا العلم واإليمان لوقال ا}قد يقو قائل 
عليه أنهم لبثوا  الردمكث فيه ما لبثوا إال ساعة في القبر لكن الالمنفي القبر عذاب القبر والقبر 

 هميعني هذا رد لقول ؟يؤيدأو ما يؤيد  ،طويل يعني يؤيد ما ذكره المؤلف وقتيوم البعث وهذا  ىإل
ما  {العلم واإليمان لقد لبثتم في كتاب هللا إلى يوم البعث أوتوان الذيقال }لبثوا غير ساعة ما نهم أ

القبر ي ليس في هذا رد لعذاب القبر أنهم ما لبثوا غير ساعة ف هل الكالم في قولو  تقدم لنا أنه أَ 
}وقال الذي وذكرنا أن المتجه أنهم ما لبثوا غير ساعة في الدنيا الجواب هنا  على كالمهيعني 

هل هذا رد إلنكارهم المكث في القبر  لى يوم البعث{إأوتوا العلم واإليمان لقد لبثتم في كتاب هللا 
يلي  ؟الدنيا يوم البعث يلي القبر أو يليأو لقلة مقامهم في الدنيا؟ ألن الغاية إلى يوم البعث، 

غير ساعة  نهم قالوا ما لبثناث في القبر ألك  إلى أن المراد بالساعة المُ  اسَترَوحالقبر فكأنه 
والصواب أنهم لبثوا في كتاب هللا إلى يوم البعث يعني وطالت المدة فيكون كالمه متسق لكن إذا 

من  تهقلنا أن مقدمة البعث بعث فالموت مقدمة للبعث وبداية يوم البعث الذي هو يوم القيامة بداي
 ىإل مكثهم في الدنيا طويلكمه فيكون قيامة اإلنسان فمقدمات الشيء حكمها حهو الموت الذي 
 .ذكرناه سابقاما مقدمة يوم البعث الذي هو الموت فال يرد على  ىيوم البعث إل

لكن المراد  قامت قيامتهيقال إذا مات العبد الساعة نسبية هنا كما  {ويوم تقوم الساعة}طالب: 
 .عذاب القبر
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تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير  }ويوم ، هنا انظركل إنسان من مات قامت قيامته
سألون أنتم أُعطيتم مدة طويلة في القيامة الكبرى فيُ يوم تقوم الساعة يعني القيامة الكبرى  ساعة{

نا إال ساعة ما ثقالوا ما لب ؟!ه ما آمنتم وال أسلمتممِ عَ الدنيا تتفكرون تتأملون في آالء هللا وفي نِ 
 ،ال .أعطيتنا ما صار لنا فرصة نتأمل ونتفكر لقد لبثتم إلى يوم البعثالدنيا ما هذه في  مداناأ
 فيه.إشكال ال كالم متسق ال

ُلُه َتَعاَلى:" َفُع الهِذيَن َظَلُموا َمع ِذَرُتُهم  } َقو  َمِئذ  َِل َين  َفُعهُ  {َفَيو  ِعل مَأي  َِل َين  ِتَذاُر  ُم ال  ِقَياَمِة َوَِل اِِلع  ِبال 
َيا  ن  ُجوَع ِإَلى الدُّ ِمُنوَن َسَأُلوا الرُّ ِهُم ال ُمؤ  . َوِقيَل: َلمها َرده َعَلي  َمِئذ   واعُتذروا."َيو 

 واعَتذروا.

َتَذُروا َفَلم  ُيع َذُروا" َتع َتُبونَ  َوِل ُهم  } َواع  َتع   {ُيس  ِجُع، ُيَقاُل:َأي  َوَِل َحاُلُهم  َحاُل َمن  ُيس   َتُب َوَير 
ِه. َوَحِقيَقُة َأَعتَ  ُت َجاِنًيا َعَلي  َضاِني، َوَذِلَك ِإَذا ُكن  ُتُه َفَأر  َضي  َتر  َتَبِني، َأِي اس  ُتُه َفَأع  َتع َتب  ُتُه: َأَزل ُت اس  ب 

 " َلت  ِكَساِئيُّ  َبَياُنهُ عتبُه. َوَسَيأ ِتي ِفي" ُفصِ  َزُة َوال  َفُع" بالياء، َوَقَرَأ َعاِصٌم َوَحم  َمِئذ  َِل َين  :" َفَيو 
 "والباقون بالتاء.

ستعتاب وطلب الرجوع كل هذا االساعة مندم وال ينفع  توال ينفع الندم وال االعتذاريعني ال ينفع 
 .رجوع الحجج فال عذر مقبول وال استعتاب وال موا مهلة كافية للنظر وأقيمت عليهعطُ ال ينفع أُ 

ُلُه َتَعاَلى" نا ِللنهاِس ِفي هَذا ال ُقر آِن ِمن  ُكلِ  َمَثل  }: َقو  َأي  ِمن  ُكلِ  َمَثل  َيُدلُُّهم  َعَلى َما  {َوَلَقد  َضَرب 
ُسلِ  ِق الرُّ ِحيِد َوِصد  ُهُهم  َعَلى التهو  ِه، َوُيَنبِ  َتاُجوَن ِإَلي  َتُهم  ِبآَية  } َيح  كفَلق َأي  ُمع ِجَزة ،  {َوَلِئن  ِجئ 

 البحر.."

 كفل ق.

ِر َوال َعَصا َوَغي رهَما " ُتم  }َكَفل ِق ال َبح  ِمِنيَن  {َلَيُقوَلنه الهِذيَن َكَفُروا ِإن  َأن  ِطُلونَ }َيا َمع َشَر ال ُمؤ   {ِإِله ُمب 
َر  ح  َباِطَل َوالسِ  ُ َعَلى ُقُلوِبِهم  َحتهى َِل َيف   {َكذِلكَ }َأي  َتتهِبُعوَن ال  َياِت َعِن َّللاهِ َأي  َكَما َطَبَع َّللاه َهُموا اْل 

ِحيِد  َلُموَن" َأِدلهَة التهو  ُ َعلى ُقُلوِب الهِذيَن َِل َيع  َد َّللاهِ َحق  }َفَكَذِلَك" َيط َبُع َّللاه ِبر  ِإنه َوع  ِبر   {َفاص  َأِي اص 
ُصُرَك  َ َين  نهكَ }َعَلى َأَذاُهم  َفِإنه َّللاه َتِخفه َتِفزهنهَك َعن  ِديِنَك  {َوِل َيس  ِقيَل:  {الهِذيَن َِل ُيوِقُنونَ }َأي  َِل َيس 

ُن ال َحاِرِث. َوال ِخَطاُب ِللنهِبيِ   ُر ب  ِه -ُهَو النهض  ُ َعَلي  ُمَرادُ  -َوَسلهمَ َصلهى َّللاه َتَخفه  َوال  ُتُه ُيَقاُل: اس  ُأمه
 استهجله."ُفََلٌن ُفََلًنا َأِي 

 ه.استجهله استجهل
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ِي، ُأكِ َد ِبالنُّوِن الثه " م  ِبالنهه  ِضِع َجز  . َوُهَو ِفي َمو  َهَلُه َحتهى َحَمَلُه َعَلى اتِ َباِعِه ِفي ال َغيِ  َتج  ِقيَلِة اس 
َئاِن ِإَذا ضُ  ي  َنى الشه َفت ِح َكَما ُيب  َخِر.َفُبِنَي َعَلى ال   "مه َأَحُدُهَما ِإَلى اْل 

 .بنى على الفتحاتصلت به نون التوكيد الثقيلة نون التوكيد عموما فإنه يُ إذا نعم الفعل المضارع 

........................ 
 

 وأعربوا مضارعا إن عريا 
 عن نون توكيد مباشر وعن 

 
 نون إناث كيرعن من فتن 

 
ِضِع َرف ع   الهِذيَن َِل ُيوِقُنوَن" ِفي"   ".َمو 

 .رفع فاعل استخف يستخفنك الذين وهو فاعله

ِع َوَقد  مضى في" الفاتحة"" ف  ِضِع الره َعَرِب َمن  َيُقوُل: اللهُذوَن ِفي َمو   َوِمَن ال 

 .ن صبحوا الصباحو لذلا نحنيعني يعربون األسماء الموصولة بالحروف 

 ...وسلم هللا وهللا أعلم وصلى

 طالب: ...........

 دالئله النظر في..

 طالب: ...........

 أين؟

مقصود بها الليس على أدلة التوحيد أ {بع هللا على قلوب الذي ِل يعلمون }كذلك يط طالب:
 ؟التوحيد

 .عن األدلة ما يفرق  الناشئهو التوحيد 

 .طالب: ............

 .عندهنعم 

 .ن التوحيده مطالب: هم يرون



 (004ورة الروم)س-تفسري القرطيب 

 عندهم أقوال. أو القصد للنظر أو الشك النظر ال، عند المبتدعة التوحيد النظر

وبعض اللوازم  ءد الغذائية والحنااو في محل لبيع الممعه عرض عليه العمل خوة يقول أحد اْل
 والتمر وبعض اْلواني فهل في هذا العمل بأس؟مثل الحناء خذ للعروس في يوم الزفاف ؤ التي ت

 فبيعها جائز لكن إذا كانت السلع ستعمل في مباحالسلع التي تباع مباحة النفع وتُ لو كانت هذه 
 .ال يجوز بيعها فإنه -وعالجل -فيما حرم هللا  لمعستَ محرمة الذوات أو تُ أو  االنتفاعمحرمة 

 الزفاف فيه بأس؟ كراء تجهيزات إلىيقول وهل إذا زاد اْلمر 

ذلك  توز اوتج -وعالجل - التجهيزات إذا زادت عما شرعه هللانعم إذا خرج األمر عن حده وهذه 
 ا.يجوز المشاركة فيه فإنه ال ةر محرمو لى أمإ

والمدارس  ثمان وأربعيناْلسرائيلي أي من عرب  اِلحتَلليقول أنا من فلسطين وأعيش تحت 
 ؟طة أي شباب وبنات فهل يحق للبنت المسلمة أن تتعلمالتعليمية مختلِ والمؤسسات 

 كوارثوكم منيت األمة من ال يجوز لنساء باالرجال اختالط ال يجوز التعليم المختِلط ال، 
  .نال بسخطهوما عند هللا ال يُ  االختالطومصائب في أديانها وأعراضها بسبب هذا 


